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TISZTELT OLVASÓINK!  

    

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB 
határozatában rögzítettekkel összhangban 
tájékoztatjuk Önöket, hogy az anyagban ismertetett 
információk és a kérdésekre adott válaszok szakmai 
véleménynek minősülnek, kötelező jogi erővel nem 
bírnak. 

Jelen e-könyvben a 2013. évre elfogadott adótörvény-
változások közül csak a leglényegesebbeket 
ismertetjük, azokat, amelyek a legnagyobb 
érdeklődésre tarthatnak számot – így például a 
személyi jövedelemadóval, társasági adóval, általános 
forgalmi adóval, társadalombiztosítással, helyi adókkal 
összefüggő változások -, a teljesség igénye nélkül. Az 
e-könyv megírásához felhasznált források jegyzékét az 
anyag legvégén találják.  

Reméljük, hogy ez a kis e-könyv hasznos segítséget nyújt a turizmus területén dolgozó 
kedves kollégáknak mindennapi munkájuk adóügyi szempontból is helyes elvégzéséhez! 

Budapest, 2013. január 7.      Antalóczy Györgyné 
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A 2013. ÉVI VÁLTOZÁSOK RÖVIDEN 

 

Személyi jövedelemadó 

-    Megszűnt az évi 2 millió 424 ezer forint feletti jövedelmek adóalap-kiegészítése, így 2013-
ban minden esetben a teljes jövedelem után egységesen 16 százalék személyi 
jövedelemadót kell fizetni. 

-    A béren kívüli juttatások megemelt értéke (1,19-szerese) után négy százalékkal több, 
azaz 14 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. 

-    Az Erzsébet-utalvány is többe kerül 2013-ban, mivel a béren kívüli juttatásnak minősülő, 
melegétel-vásárlásra is felhasználható utalványok után fizetendő teher nőtt 4 százalékkal. Az 
utalvány keretösszegét megemelték 5 ezer forintról 8 ezer forintra. 

-    Az iskolakezdési támogatás az idei évtől "csak" utalvány formában nyújtható (tehát a 
számlával való elszámolás lehetősége megszűnik). A támogatás felhasználhatósága 
meghosszabbodik a kibocsátás évének utolsó napjáig. 

-    Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárról, a foglalkoztatói nyugdíjszámláról és a nyugdíj-
előtakarékossági számláról történő kifizetés csak akkor adómentes, ha a magánszemély a 
számlát már legalább 10 éve megnyitotta. A 2013. január elseje előtt megnyitott számlák 
esetén még a korábbi időkorlát alkalmazható. 

 

Társadalombiztosítási ellátások 

-    A munkavállalókat terhelő nyugdíjjárulék alapjának felső határa megszűnt. 

-    A nem biztosított magánszemély által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi 
összege 6.390 forintról 6.660 forintra emelkedett. 

-    A munkahelyvédelmi akcióterv alapján a szociális hozzájárulási adóból 
kedvezmények érvényesíthetőek a szakképzettséggel nem rendelkező, a 25 év alatti, az 55 
év feletti, a tartósan álláskereső, a kisgyermekes alkalmazottak, a kutatók és a szabad 
vállalkozási zónában foglalkoztatottak után. 

 

Illeték 



-    Az egyenes ági rokonok valamennyi vagyonszerzése (ingyenes, visszterhes) jellegétől és 
értékétől függetlenül mentesül a vagyonszerzési illeték alól. Az illetékmentességi 
szabályozás kiterjed az özvegyek öröklésére is. 

-    Az öröklési és ajándékozási ügyekben az illeték mértéke egységesen 18 százalék, 
lakástulajdon és ahhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén 9 százalék. 

-    A visszterhes vagyonszerzés esetén a forgalmi érték után egységesen 4 százalék az illeték. 

-    Megszűnt az ún. negatív illetékalap: a cserét pótló vétel kedvezményének alkalmazása 
során nincs illetékfizetési kötelezettség, ha a vásárolt lakás forgalmi értéke alacsonyabb, 
mint az értékesített lakásé. 

-    A 35. életévet be nem töltött fiatal az első lakástulajdon vásárlása esetén 50 százalékos 
illetékkedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke nem haladja meg a 
15 millió forintot. 

-    Természetes személyek esetében a fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló 
eljárás illetékmentes, míg a gazdálkodó szervezetek által fizetendő illeték a korábbi 3.000 
forintról 10.000 forintra nő. 

 

Az adózás rendje 

- A vámhatóság hatásköréből az állami adóhatóság hatáskörébe kerültek a környezetvédelmi 
termékdíj, a népegészségügyi termékdíj és az energiaadó adóztatási feladatai. 

-    Az adóhatósági igazolások kiállításának ügyintézési határideje 8 napról 6 napra csökkent. 

-    A nemleges adó-, illetve a nemleges együttes adóigazolások bemutatása helyett 
elegendő, ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

-    Az elektronikus bevallásra kötelezettek az adóhatósági igazolásra irányuló kérelmet csak 
elektronikus úton nyújthatják be. 

- A vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa-fizetésre nem kötelezett magánszemély szja-
fizetésre vonatkozó automatikus fizetési könnyítésének értékhatára 100 ezer Ft-ról 150 ezer 
Ft-ra, időtartama 4 hónapról 6 hónapra nőtt. 

- Az egyszerűsített személyi jövedelemadó-bevallás még egyszerűbbé vált. Amennyiben az 
adózó az adóhatóság által elkészített és kiküldött egyszerűsített bevallás tartalmával 
egyetért, nem köteles azt aláírásával ellátva visszaküldeni az adóhatóság részére. 

 

Új kisvállalkozói adók  



2013-ban bevezetésre került két új adónem, a kisadózók tételes adója (KATA) és a kisvállalati adó 
(KIVA). A 2012. évi CXLVII. törvény és a kapcsolódó adójogszabályok alapján az alábbiakban röviden 
összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat. 

 

Kisadózók tételes adója (KATA)  

Azok az egyéni vállalkozók, egyéni cégek és kifejezetten csak magánszeméllyel rendelkező 
Bt-k, Kkt-k választhatják ezt az adózási formát, amelyeknek a bevétele nem biztosítási 
ügynöki, biztosítás, nyugdíjalap-kiegészítő tevékenységből, valamint ingatlan-bérbeadásból 
és üzemeltetésből származik, ezenkívül legalább egy vállalkozói, tisztségviselői vagy 
megbízotti jogviszonyú (azaz nem munkaviszonyban alkalmazott) foglalkoztatottal/taggal 
rendelkeznek. 

Nagyon kedvező szabály, hogy az adózási formát nem kötelező év elejétől választani, 
bármelyik hónap elejével be lehet lépni, és bármely hónap végével ki lehet lépni belőle, 
viszont aki egyszer kilépett (vagy egyéb feltételek miatt kiesett, például mert 100.000 Ft-ot 
meghaladó adótartozást sikerült összegyűjtenie), az 24 hónapon keresztül nem választhatja 
újra ezt az adózási formát.   

A kisadózás lényege, hogy az eddigi társasági adó, valamint a vállalkozáson belüli 
kisadózónak minősülő foglalkoztatottakkal kapcsolatos szja (osztalék szja is), eho, valamint 
járulékok, szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás helyett a cégnél nem 
munkaviszonyban foglalkoztatottak után 

 - a főállású kisadózónak minősülő személy után havi 50.000 Ft, 

 - a főállásúnak nem minősülő (van heti 36 órás munkaviszonya, vagy saját 
jogú nyugdíjas) kisadózó személy után havi 25.000 Ft közteher fizetendő, 
kivéve ha az illető a hónap minden napján táppénzen van. A foglalkoztatott 
után a hagyományos közterheket kell fizetnie a vállalkozásnak.  

Az általános forgalmi adóra nincs hatással az adózási forma, azaz ugyanúgy érvényesek az 
áfa általános szabályai, de ugyanúgy választható az alanyi áfamentesség évi 6 milliós 
bevétel alatt. Fontos szabály, hogy a kiállított számlákra kötelezően rá kell vezetni a 
„Kisadózó” megnevezést. 

További előny, hogy a tételes kisadózást választó vállalkozásnak nem kell kettős könyvvitelt 
vezetnie, hanem elég csak a bevételeiről nyilvántartást vezetni, illetve az áfa-bevalláshoz és 
bérszámfejtéshez szükséges analitikákat elkészíteni.  

Ha a vállalkozás bevételei éves szinten meghaladják a 6 millió forintot, akkor a 6 millió 
forintot meghaladó rész után a tételes adó mellett további 40 százalékos adót kell fizetni a 
tárgyévet követő év februárjában. 



Mind a kisadózó vállalkozásnak, mind a kisadózói számlát befogadó vállalkozásnak 
kötelezettsége az adott évben azonos partnerrel kapcsolatos 1 millió Ft számlaértéket 
meghaladó kisadózói számlaforgalom jelentése a NAV felé. 

A főállású kisadózó olyan biztosítottnak számít, akinél 81.300 Ft havi juttatás alapján 
számítják a különféle pénzbeli társadalombiztosítási ellátásokat. A főállásúnak nem 
minősülő kisadózó viszont – e foglalkoztatási viszonylatában – egyáltalán nem számít 
biztosítottnak. 

A kisadózó jövedelemigazolásán a legutóbbi év bevételének rá eső részéből 60%, de legalább 
a minimálbérnek megfelelő jövedelmet fogja igazolni az adóhatóság. 

Iparűzési adóalapjának megállapítását a KATA-s vállalkozás háromféle módszer 
valamelyikével teheti meg. Főszabály szerint vagy településenként 2,5 millió Ft-ot tekint az 
iparűzési adó alapjának, vagy ha az éves nettó árbevétele nem haladja meg a 8 millió Ft-ot, 
akkor a nettó árbevétele 80%-ának alapulvételével állapítja és fizeti meg az adóját. 

Mivel az áfás cégeknek a jelenlegi EVA-nál is előnyösebb adózási módot kínál ez az adózási forma, 
mindenképp megfontolásra ajánlható a KATA-ba való átlépés a Bt-knek és Kkt-knek, de mindemellett 
azoknak is igen előnyös lehet, akik nincsenek áfakörben. 

Az alábbi táblázatban egy egyéni vállalkozó példáján keresztül mutatjuk be azt, hogy azonos 
nagyságú bevétel és kiadás mellett az egyes adózási módok esetén az egyéni vállalkozónak 
milyen összegű nettó jövedelme marad 2013-ban. 

  Vállalkozói SZJA  Átalányadó  KATA  

Éves bevétel  6000000 Ft  6000000 Ft  6000000 Ft  

Éves költség  3000000 Ft  3000000 Ft  3000000 Ft 

Fizetendő adó  511200 Ft  456000 Ft  12*50000 Ft=600000 Ft 

Fizetendő járulékok és 
eho 

 864300 Ft  637500 Ft  - 

Vállalkozási nettó 
jövedelem 

 1624500 Ft  1906500 Ft  2400000 Ft 

 

Kisvállalati adó (KIVA)  

KIVA-alany lehet az egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű 
társaság és zártkörűen működő részvénytársaság, a külföldi vállalkozó a belföldi 
telephelye után, illetve a belföldi üzletvezetési hellyel rendelkező külföldi személy is, ha  

 - kapcsolt vállalkozásaival együtt számítva az átlagos állományi létszám a bejelentkezés 
adóévében maximum  

25 fő (ezt követően 50 fő), 



 - a kapcsolt vállalkozásaival együtt az elszámolandó összes bevétele az 500 millió forintot 
nem haladja meg, 

 - a bejelentkezést megelőző adóév beszámolójában a mérlegfőösszeg nem haladja meg az 
500 millió forintot, 

 - az üzleti év mérlegforduló napja december 31., 

 - az adószámát nem törölték vagy függesztették fel. 

Az adó alapja az adózó pénzforgalmi szemléletű eredményének (azaz a pénzeszközök 
változásának) a Tbj. szerinti járulékalapot képező személyi jellegű kifizetésekkel növelt 
összege, de legalább ez utóbbi összeg.  

A pénzforgalmi szemléletű eredmény összegét csökkentik a vállalkozásba a tárgyév során 
kívülről bevont pénzeszközök (például hitelfelvétel, jegyzett tőkeemelés tőkebevonással, 
kapott osztalék).  

A pénzforgalmi szemléletű eredmény összegét növelik a vállalkozáson kívülre helyezett 
pénzeszközök (például kölcsön törlesztése, előlegfizetés), valamint a nem a vállalkozás 
érdekében felmerülő, törvényben nevesített pénzeszköz-kifizetések és elszámolt 
ráfordítások, mint például a végleges pénzeszközátadás, a követelés elengedése, térítés 
nélkül nyújtott szolgáltatás, ellenőrzött külföldi társasággal szemben teljesített kifizetés.  

A KIVA alanya 16 százalékos adó megfizetésével mentesül a társasági adó, a szociális 
hozzájárulási adó, a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól.  

A kisvállalati adót választóknak lehetőségük van a veszteségelhatárolásra, azaz a realizált 
negatív eredményre tekintettel a későbbi adóévekben - tíz év alatt, egyenlő részletekben - 
csökkenthetik az adóalapjukat. Az új beruházások ösztönzése érdekében az elhatárolt 
veszteség akár azonnal is felhasználható. A helyi iparűzési adót teljesíthetik tételes adóalap 
meghatározásával is, amelynek maximális éves összege telephelyenként két és fél millió 
forint. Amennyiben a kisadózó ezt a módszert választja, megszűnik az iparűzésiadó-bevallási, 
adóelőleg-bevallási, adóelőleg-fizetési, sőt az iparűzésiadóalap-megosztási kötelezettsége is. 
Ebben az esetben az adó összege a rögzített adóalap és a települési adómérték szorzata, 
amit két részletben kell megfizetni. 

A kisvállalati adó szerinti adózás esetén az adóalanyiságnak két alapvető feltétele van: a 
kisvállalati adózás választásának adóhatóság felé történő bejelentése, amelyet elektronikus 
úton kell megtenni az adóévet megelőző év december 1. és 20. között, valamint a 
törvényben meghatározott egyéb feltételek teljesülése. A bejelentkezés ugyanezen a 
nyomtatványon az adott adóévben január 15-ig vissza is vonható. 

A kisvállalati adót az adóévet követő május 31-ig kell bevallani. A kisvállalati adó esetében - az 
általános forgalmi adó rendszeréhez hasonlóan - a fizetendő adó összege határozza meg, hogy egy 
vállalkozó negyedévente vagy havonta teljesít majd bevallást, illetve fizeti meg az adóelőleget. A 
kisvállalati adót választóknak év végén nincs adófeltöltési kötelezettségük. 



Példa a kisvállalati adó számítására 

Az adózó pénzügyi vagyona alatt az éves beszámolójában szereplő pénzeszközök együttes 
összegét kell érteni. Ennek – az előző évi beszámolóban kimutatotthoz képest való – 
változása az adó alapja. Tegyük fel, hogy egy kft. pénzügyi vagyona a tárgyévben 2.500.000 
Ft volt, a megelőző évben pedig 3.100.000 Ft. Ebben az esetben a pénzeszközök változásának 
értéke – 600.000 Ft. 

A személyi jellegű kifizetések címszó főként a vállalkozás által alkalmazott személyeknek 
kifizetett, járulékalapot képező jövedelmeket takarja. Tételezzük fel, hogy a vállalkozás ezen 
a címen havonta 200.000 Ft-ot, azaz éves szinten 2.400.000 Ft-ot fizet ki. 

A kisvállalati adó alapja ennek alapján 2.400.000 – 600.000, azaz 1.800.000 Ft lenne. Azért 
csak „lenne”, mert a törvény előír az adóalapra vonatkozóan egy elvárt minimumot, ami azt 
jelenti, hogy az nem lehet kevesebb, mint a személyi jellegű kifizetések összege – ami jelen 
esetben 2.400.000 Ft. Ez lesz az adó alapja. Ennek 16 százaléka a fizetendő adó, azaz 384.000 
Ft.   

A kisvállalati adózás elsősorban azoknak a vállalkozásoknak lehet előnyös, amelyek a 
bevételük jelentős részét beruházásra vagy eszközvásárlásra fordítják, illetve az eredményt 
„visszaforgatják” a cégbe. 

Azok a cégtulajdonosok, akik szeretnének osztalékot kivenni a vállalkozásukból, nem biztos, 
hogy jól járnak ezzel az adózási formával, mivel az osztalék után – ellentétben az EVA-val – 
továbbra is meg kell fizetniük a 16 százalékos személyi jövedelemadót és a 14 százalékos 
egészségügyi hozzájárulást (ez utóbbit a 450 ezer forintos felső határig).  


